
 

Information (for information in English see next page) 
 
Välkommen till Åsnebyn! Här kan du ta en promenad i våra fina slingor, ta en fika i en 
historisk miljö och upptäcka vår lek och lärmiljö.  
 
Fågelslingan är ca 1,4 km. 
Nyttodjursslingan är ca 1,1 km.  
Skogsslingan är ca 1,5 km. 
Var uppmärksam på att spångarna är smala vilket kan göra det svårt att gå med barnvagn 
eller rullstol ut på dem. Är det torrt i marken går det bra att passera på vissa ställen med 
barnvagn eller rullstol bredvid spången.  
 
 
Regler i kulturreservatet: 
Reglerna finns till för att skydda områdets natur- och kulturvärden:  
  
Det är förbjudet att:  

·    gå över äng eller åker som inte är skördad  

·    framföra motorfordon annat än på anvisad plats  

·    tälta eller ställa upp husvagn  

·    gräva upp eller plocka växter  

·    samla in insekter eller andra djur  

·    på ett störande sätt använda radio, musikinstrument e.dyl  

·    rida eller cykla annat än på väg  

·    göra upp eld 

 

I närområdet finns det även mycket att uppleva! 

Här kan du läsa om olika resealternativ i Mellerud och till andra destinationer i Dalsland: 
https://www.mellerud.se Sök efter: resa kollektivt 

För mer information om mat och dryck, aktiviteter och boenden besök: 
https://www.vastsverige.com/dalsland/ 

 
 
 
 



 

Information in English 
 
Welcome to Åsnebyn! Here you can take a walk in our beautiful paths, have a coffee in a 
historical environment and discover our play and learning environment. 
 
“Fågelslingan” is about 1,4 km. 
“Nyttodjursslingan” is about 1,1 km. 
“Skogsslingan” is about 1,5 km. 
Be aware of that the bridges are small, which can make it difficult to walk with a pram or 
wheelchair on them. If the ground is dry, it is possible to pass in some places with a pram or 
wheelchair next to the bridge. 
 
 
Rules in the cultural reserve: 
The rules exist to protect the area's natural and cultural values: 
  
It is forbidden to: 
 

· Cross a meadow or field that has not been harvested 

· Drive motor vehicles other than at the designated place 

· Camping or setting up a caravan 

· Dig up or pick plants 

· Collect insects or other animals 

· Use radio, musical instruments, etc. in a disturbing way 

· Ride or cycle other than on the road 

· Make a fire 

 
In the immediate area there is a lot to experience! 
 
Here you can read about different travel options in Mellerud and to other destinations in 
Dalsland: https://www.mellerud.se/#  Search for: travel collectively  
 
For more information about food experiences, activities and accommodation visit: 
https://www.vastsverige.com/en/dalsland/ 
 


